
Uma escolha inteligente no modo de transporte 
pode economizar dinheiro, melhorar a nossa saúde e ajudar o ambiente

Sabe-se que nas cidades o grande grupo de deslocações de carro é inferior a 3 km. Por outro 
lado, é frequente a deslocação em automóvel apenas com o condutor.
 

As distâncias e tempos de percurso associados às viagens internas ao centro histórico de Beja 
tornam-no especialmente atrativo para o modo pedonal. Verifica-se que existem zonas 
compatíveis com a circulação pedonal, envolvendo tempos de circulação até 16 minutos. Nas 
ligações pedonais entre as várias zonas exteriores ao centro histórico (cidade-cidade) 
também se verifica que há zonas em que o modo pedonal se apresenta como uma alternativa 
atrativa. No entanto, tal não influencia a nossa escolha do modo de transporte que, na grande 
maioria das situações, acaba por ser sempre a mesma, independentemente de ser, ou não, a 
mais adequada. Acabamos, sem hesitar, por optar pelo automóvel particular, mesmo que a 
pé, de bicicleta ou nos transportes públicos seja a escolha mais eficiente. 

SEMANA  DA MOBILIDADE



SEMANA EUROPEIA  DA MOBILIDADE
16-22 SETEMBRO 2016

PROGRAMA

21 A 26 DE SETEMBRO
(Jardim do Bacalhau) 

22 DE SETEMBRO

EXPOSIÇÃO DE PROJETOS 

TRANSPORTES URBANOS GRATUITOS 

 

EXPOSIÇÃO DE VEÍCULOS ELÉCTRICOS E HÍBRIDOS E DE BICICLETAS

ATIVIDADES DO CS LIDADOR

(URBANAS 1, 2, 3, 4 e 5)

 

 

 
simulação de vias públicas sinalizadas (grupos escolares) 

insufláveis, carrinhos e farturas

(grupos escolares) 
inscrições até 21 de Setembro (12:00h) – transito@cm-beja.pt 

 

grupos escolares, adultos ou famílias 
inscrições até 21 de Setembro (12:00h) – museujorgevieira@cm-beja.pt

Local da partida - Castelo – participação gratuita
 

 

Passeio escolar em bicicleta 
(Local da partida- Zona de estacionamento do Parque da Cidade)

 

JARDIM DO BACALHAU

 CENTRO HISTÓRICO

CASTELO DE BEJA

ZONA DE ESTACIONAMENTO DO PARQUE DA CIDADE

PAX JULIA - TEATRO MUNICIPAL

09h30h – 18h00

10h00 – 11h00 

09h30-12h30 e 14h30-18h00

10h00-18h00

10h00-12h30 e 14h30-18h00

09h30-12h00 e 14h30-16h30

10h00-12h00 e 14h00-17h00 

20h00-21h00 (horário alargado do acesso ao castelo)

10h00  

11h00

PROFISSÕES DA ÁGUA – EMAS

CIRCUITO PREVENÇÃO RODOVIÁRIA

ESPAÇO DE ANIMAÇÃO INFANTIL 

CAMPANHA DO ESTACIONAMENTO ABUSIVO 

 

OLHAR|VISITAR|DESCOBRIR, O CASTELO DE BEJA 

PASSEIO NOTURNO EM BICICLETA

 

“A MINHA BICICLETA NA CIDADE” 

APRESENTAÇÃO DO PROJECTO U-BIKE  - IPB
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